UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA MISJI ŚWIĘTEJ
1. Należy przygotować:
a/ w prezbiterium: na widocznym miejscu pulpit do Intronizacji Pisma Świętego (Ewangeliarza).
b/ w zakrystii: Ewangeliarz, krzyż procesyjny, dwie akolitki, kadzidło i wodę święconą.
c/ na ołtarzu: dwie fioletowe stuły dla misjonarzy.
2. Zaleca się, aby liturgii przewodniczył Ksiądz Proboszcz.
3. Jeżeli rubryki na to pozwalają, można odprawić pierwszą Mszę na rozpoczęcie Misji z formularza o Duchu Świętym (szaty
koloru czerwonego).
4. W oznaczonym czasie zapala się świece na ołtarzu i formuje się procesja do drzwi kościoła. Ministranci z krzyżem procesyjnym, akolitkami, wodą święconą i kropidłem wraz z Księdzem Proboszczem wychodzą dłuższą drogą kierując się do wejścia
kościoła. Jeden z lektorów niesie w procesji Ewangeliarz, który pod dojściu do prezbiterium kładzie na ołtarzu. Kiedy procesja
znajduje się w kruchcie świątyni wszyscy zatrzymuję się, a jeden z ministrantów daje znak dzwonkiem na rozpoczęcie Mszy
Świętej. Cały lud powstaje i rozpoczyna się liturgia Eucharystii od znaku Krzyża i pozdrowienia ludu:

P: W imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego.
W: Amen.
P: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
5. Po pozdrowieniu misjonarze, ubrani w pełny strój zakonny, stojąc w drzwiach kościoła głośno pozdrawiają Księdza Proboszcza i wszystkich zebranych:

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
6. Ksiądz proboszcz podaje misjonarzom do ucałowania pacyfikał i na kropidle podaje wodę święconą. Misjonarze całują
pacyfikał i czynią na sobie znak krzyża.
7. Procesja rusza w kierunku ołtarza. Ksiądz Proboszcz kropi lud wodą święconą. W tym czasie śpiewa się Hymn do Ducha
Świętego.
8. Po odśpiewaniu Hymnu do Ducha Świętego Ksiądz Proboszcz wzywa wszystkich zgromadzonych do modlitwy następującymi słowami:

P: Ześlij Ducha Twego a powstanie życie.
W: I odnowisz oblicze ziemi.
P: Módlmy się. Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, † daj nam
w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
9. Ksiądz Proboszcz odmawia modlitwę na rozpoczęcie Misji Świętej:

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na nas dziś tu zgromadzonych. Aby rozpocząć
Misję świętą posłałeś nam misjonarzy, jako swych zastępców. W Twoim imieniu powierzam im wszystkich moich parafian.
Jako kapłan i duszpasterz tej parafii błagam gorąco Trójcę Przenajświętszą: błogosław
tej Misji świętej, którą w imię Twoje rozpoczynamy. Błogosław misjonarzom, błogosław
ich pracy na ambonie i w konfesjonale. Błogosław całej mej parafii i spraw, by wszyscy
w tej Misji świętej gorliwie uczestniczyli i mogli dostąpić jej obfitych łask.
O Maryjo, Matko Dobrego Pasterza, Twemu Macierzyńskiemu Sercu oddaję i polecam
misjonarzy i ich pracę. Udziel im swego macierzyńskiego błogosławieństwa.
Święty (a) N.,
módl się za nami.
Święty Eugeniuszu de Mazenod,
módl się za nami.
Błogosławiony Józefie Cebulo,
módl się za nami.
Błogosławiony Józefie Gerard,
módl się za nami.
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10. Po modlitwie Ksiądz Proboszcz przemawia, otwierając Misję Świętą, przedstawia misjonarzy, odczytuje nadesłane błogosławieństwo biskupa i oświadcza, że na czas trwania Misji świętej oddaje misjonarzom pieczę nad duszami swoich parafian.
11. Po przemówieniu Księdza Proboszcza, misjonarze podchodzą na najwyższy stopień ołtarza i klęcząc, mówią:

POBŁOGOSŁAW NAS, OJCZE.
12. Ksiądz Proboszcz bierze stuły z ołtarza i nakłada je na ramiona misjonarzy, mówiąc:

P: Niech Pan będzie w sercach i na wargach waszych, abyście godnie głosili Jego Ewangelię. W imię Ojca i Syna, † i Ducha Świętego.
M: Amen.
13. Następnie Ksiądz Proboszcz symbolicznie przekazuje klucze do kościoła i podaje do ucałowania Ewangeliarz, który leży na
ołtarzu, mówiąc:

P: Bracia misjonarze, ucałujcie tę świętą Księgę na znak, że przybywacie do nas po to, by
służyć Słowu Bożemu.
14. Jeśli obrzęd rozpoczęcia Misji nie przewiduje punktów 16 – 19 wówczas Ksiądz Proboszcz po ucałowaniu Ewangeliarza
przez misjonarzy odkłada Księgę na specjalnie przygotowane dla niej miejsce i tam leży ona przez cały czas trwania Misji
Świętej. Zaleca się, aby Ewangelie podczas Eucharystii i nabożeństw były czytane z tej Księgi.
15. Gdy obrzęd rozpoczęcia Misji przewiduje tzw. Intronizację Pisma Świętego (p. 16 – 19) wówczas Ksiądz Proboszcz przekazuje Ewangeliarz do rąk jednemu z misjonarzy.
16. Tę część obrzędów rozpoczęcia Misji Świętej według uznania można ominąć (p. 16 – 19). Gdy jednak czas i okoliczności
pozwalają na to, obrzęd dalej przebiega w następującej formie:
Gdy misjonarze ucałują Ewangeliarz jeden z nich udaje się do ołtarza i z niniejszego obrzędu czyta fragment Pierwszego Listu
świętego Pawła Apostoła do Koryntian. W tym czasie drugi misjonarz trzyma w ręku Ewangeliarz.

M: Czytanie z pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

(1 Kor 2,1-5)

„Bracia! Przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszczeć słowem i mądrością, dawać
wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej,
jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i bojaźni,
i z wielkim drżeniem. A moja mowa i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących
przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza
opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”.
Oto słowo Boże.
17. Komentarz misjonarza:

M: Bracia i siostry, jak słyszeliśmy, przyszliśmy głosić nie siebie, lecz Chrystusa. Dlatego
teraz nastąpi uroczysta Intronizacja Pisma Świętego oraz odczytanie Ewangelii o rozesłaniu
Apostołów.
18. Po komentarzu, drugi misjonarz, w towarzystwie akolitów, trzymając w rękach Ewangeliarz udaje się do ambonki, by tam
uroczyście odczytać Ewangelię.

M: Z Ewangelii według Świętego Mateusza.

(Mt 28, 18-20)

Jezus podszedł do swoich uczniów i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Oto słowo Pańskie.
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19. Po odczytaniu Ewangelii misjonarz odnosi Ewangeliarz na specjalnie przygotowany pulpit i tam leży on przez cały czas
trwania Misji Świętej. Zaleca się, aby Ewangelie podczas Eucharystii i nabożeństw były czytane z tej Księgi.
20. Gdy misjonarz skończy czytać fragment Ewangelii Ksiądz Proboszcz podchodzi do ołtarza i może wprowadzić lud w tajemnicę liturgii tymi lub podobnymi słowami:

Rozpoczęliśmy naszą Misję hymnem do Ducha Świętego z prośbą, aby ten sam Duch, który w wieczerniku zstąpił na Apostołów oświecając ich umysły, rozpalając serca i wzmacniając ich wolę, aby ten
sam Duch Święty towarzyszył nam w tej Misji Świętej, byśmy coraz głębiej poznawali prawdy Boże
i według nich żyli. Dlatego też w czasie tej Mszy Świętej zwracamy się do Niego: - Przyjdź, Duchu Święty, do naszej parafii, przemień nas swoją mocą i spraw, niech się stanie w dniach naszej Misji nowy cud
Zielonych Świąt.
W czasie tej Eucharystii modlimy się w intencji …………………………… .
21. Omija się akt pokuty, który został zastąpiony pokropieniem wodą święconą.
22. Jeżeli rubryki pozwalają można odśpiewać: Chwała na wysokości Bogu.
23. Dalsze obrzędy Mszy Świętej według Mszału Rzymskiego począwszy od Kolekty.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA MISJI ŚWIĘTEJ
1. Zakończenie Misji Parafialnych pod Krzyżem Misyjnym
1. Wierni przed rozpoczęciem Uroczystości Zakończenia Misji i pobłogosławienia Krzyża misyjnego gromadzą się w kościele.
Misjonarz podaje na początku ogłoszenia dotyczące Ceremonii. Swoją wypowiedź kończy odpowiednim wprowadzeniem:

M: Bracia i siostry. Centralnym wydarzeniem tego spotkania jest oddanie czci Krzyżowi,
który na pamiątkę tej Świętej Misji zostanie uroczyście pobłogosławiony i ustawiony,
/został odnowiony/ jako znak naszej religii i wiary - świadek naszego nawrócenia. Patrząc
na ten Krzyż, pamiętajmy, że na nim Chrystus objawił swoją najwyższą miłość do Kościoła. Uwielbiając Krzyż, pamiętajmy o Chrystusie, który przez swoją Krew na nim przelaną
usunął wszelkie podziały istniejące między ludźmi i z różnych narodów utworzył jeden
lud Boży. Chcemy jak Maryja, uczniowie i przyjaciele Jezusa wędrować z Nim po ścieżkach naszego życia. Chcemy dziś - w skupieniu - z Jezusem stanąć pod Krzyżem i pod
tym znakiem prosić o błogosławieństwo, o wszelką Bożą i ludzką pomyślność. Pójdźmy
zatem w procesji do Krzyża Misyjnego, aby tam prosić Boga o dar Jego błogosławieństwa
i odpustu zupełnego.
2. Pieśń podczas procesji do Krzyża Misyjnego:

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie - W krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie Boże raz pojąć może, - Ten nic nie pragnie, ni szuka.
W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda, - Dla duszy smutkiem zmroczonej.
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie, - W boleści sercu zadanej.
Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie - Serce ci na wskroś przepali,
Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża, - On ciebie wesprze, ocali.
Gdy cię skrzywdzono, albo zraniono, - Lub serce czyjeś zawiodło:
O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, - Krzyż niech Ci stanie za godło.
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2. Poświęcenie Krzyża Misyjnego
3. Gdy wszyscy zgromadzeni na uroczystości zakończenia Misji Świętej dojdą do Krzyża Misyjnego, wówczas jeden z misjonarzy zasypuje kadzidło i okadza Krzyż Misyjny a następnie śpiewa następującą modlitwę:

MODLITWA MISJONARZA POPRZEDZAJĄCA POŚWIĘCENIE KRZYŻA MISYJNEGO
Chwała zwycięskiego Krzyża
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4. Poświęcenie Krzyża Misyjnego.

M: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W: Który stworzył niebo i ziemię.
M: Pan z wami.
W: I z duchem Twoim.
M: Módlmy się. Ojcze nieskończenie dobry, Ty zesłałeś Jednorodzonego Syna Twojego,
aby nas zbawił. Niech będzie pobłogosławiony † i poświęcony ten Krzyż Misyjny mocą
Twoją i modlitwą Kościoła. Zbawicielu nasz, przez mękę i śmierć Twoją Krzyż stał się dla
nas znakiem zbawienia. W tym znaku jest nasze zwycięstwo. Twoim Krzyżem, Panie, jesteśmy naznaczeni, a chcąc trwać przy Tobie, bierzemy codziennie swój krzyż i chcemy
Cię naśladować. Krzyż Twój jest dla nas nadzieją zmartwychwstania i chwały. Niech
Twój Krzyż, Panie, będzie dla nas mocą przeciwko złu i wszelkim przeciwnościom. Niech
będzie znakiem uświęcenia naszej pracy i naszych rodzin. Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.
3. Poświęcenie krzyży domowych
M: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, wieczny Boże: racz
pobłogosławić † nasze domowe krzyże, * niech utwierdzają naszą wiarę, pomnażają dobre
czyny, niech pocieszają, strzegą i bronią nas przed atakami nieprzyjaciela. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
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4. Odczytanie Aktu zakończenia Misji Świętej
5. Dokument odczytuje Ksiądz Proboszcz. Na przygotowanym stoliku misjonarze i duszpasterze podpisują dokument, który następnie
pozostaje w dokumentach Parafii.

5. Modlitwy w intencji zyskania odpustu zupełnego
M: Najmilsi, kończy się święty czas Misji w naszej Parafii. Radość nasza będzie pełniejsza, jeżeli przyjmiemy dziś dar odpustu zupełnego, który możemy uzyskać ze skarbca zasług Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela. Na podstawie Wykazu odpustów, ogłoszonego dekretem Stolicy Apostolskiej z dnia 29 czerwca 1968 roku: „Udziela się odpustu
zupełnego wiernym, którzy uważnie w czasie Świętej Misji wysłuchali kilku kazań i biorą
udział w uroczystym jej zakończeniu”.
Odpust ten możemy zyskać, jeśli skorzystaliśmy z sakramentu pokuty i przyjęliśmy
Komunię Świętą, względnie uczynimy to w najbliższym czasie. Dodatkowo braliśmy
udział w Misjach Parafialnych. Odpust mogą zyskać osoby, które pomodlą się na intencje
Ojca Świętego, wyzbędą się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu – nawet lekkiego
oraz są obecne na uroczystości zakończenia Misji Świętej.
Kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty Chrystus odpuszcza nam wszystkie nasze
grzechy co do winy. Dla Boga przestają one istnieć, Bóg o nich zapomina. Jednakże gdzieś
w Bożych księgach są zapisane kary za te grzechy, które będziemy musieli odpokutować tu
na ziemi albo w czyśćcu po naszej śmierci. Odpust zupełny gładzi wszystkie te kary.
Odpust zupełny możemy zyskać dla siebie lub w intencji jednej osoby zmarłej. Wzbudźmy
intencję za kogo chcemy zyskać ten dar odpustu.
6. Modlitwy przypisane celem zyskania odpustu zupełnego:

M: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
W: Stworzyciela nieba i ziemi, * i w Jezusa Chrystusa, * Syna Jego Jedynego, Pana naszego, * który się począł z Ducha Świętego, * narodził się z Maryi Panny, * umęczon pod
Ponckim Piłatem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, * zstąpił do piekieł, * trzeciego dnia
zmartwychwstał, * wstąpił na niebiosa, * siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
* stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. * Wierzę w Ducha Świętego, * święty Kościół powszechny, * Świętych obcowanie, * grzechów odpuszczenie, * ciała zmartwychwstanie, * żywot wieczny. * Amen.
M: Ojcze nasz, któryś jest w niebie…
W: święć się imię Twoje, * przyjdź królestwo Twoje, * bądź wola Twoja, * jako w niebie,
tak i na ziemi. * Chleba naszego powszedniego * daj nam dzisiaj, * i odpuść nam nasze
winy, * jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. * I nie wódź nas na pokuszenie, *
ale nas zbaw ode złego. * Amen
M: W intencjach Ojca Świętego: Zdrowaś Maryjo…
W: łaski pełna, * Pan z Tobą, * błogosławionaś Ty między niewiastami,* i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. * Święta Maryjo, * Matko Boża, * módl się za nami
grzesznymi * teraz i w godzinę śmierci naszej. *Amen.
M: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
W: jak była na początku, * teraz i zawsze, * i na wieki wieków. * Amen.
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M: Boże Ojcze Wszechmogący, Ty posłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby w Nim
objawić nam swoją niezmierzoną miłość. Przez ten święty czas Misji Parafialnych wsłuchiwaliśmy się w Jego słowa i trwaliśmy jednomyślnie na modlitwie. Dlatego proszę Cię
Boże, udziel tu zebranym swoim wiernym łaski odpustu zupełnego i błogosław w ich codziennych obowiązkach, aby żyjąc jako prawdziwi chrześcijanie zawsze chwalili Twoje
imię. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.
6. Uroczyste błogosławieństwo i modlitwa nad ludem
M: Pan z wami.
W: I z duchem Twoim.
M: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W: Który stworzył niebo i ziemię.
M: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
W: Teraz i na wieki.
7. Jeden z misjonarzy z wyciągniętymi nad ludem rękami mówi lub śpiewa:

M: Bóg Ojciec wszechmogący, który was odrodził z wody i Ducha Świętego i uczynił
swoimi dziećmi, † niech was błogosławi i sprawi, * abyście zawsze byli godni Jego ojcowskiej miłości.
W: Amen.
M: Jezus Chrystus, jedyny Syn Ojca Przedwiecznego, † który obiecał, że Duch prawdy
zostanie w Kościele, * niech was błogosławi i umocni w wyznawaniu prawdziwej wiary.
W: Amen.
M: Duch Święty, który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, † niech was błogosławi
* i doprowadzi do radości Królestwa Bożego.
W: Amen.
8. Misjonarze trzymając w rękach swoje Krzyże Oblackie wspólnie udzielają błogosławieństwa, śpiewając lub mówiąc:

M: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W: Amen.
M: Idźcie w pokoju Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.
7. Zakończenie
M: Księże Proboszczu! Kiedy w sobotę /niedzielę/ rozpoczynaliśmy Misję Świętą
otrzymaliśmy od Ciebie stuły i klucze – jako symbol władzy. Powiedziałeś nam wtedy, ze
przekazujesz pieczę duchową nad swoją parafią. Przez te kilka dni wszyscy staraliśmy się
poznać Boga i samych siebie. Bóg jak zawsze, a i tym razem również, okazał nam Swoją
miłość i łaskę. I oto dziś jesteśmy odnowieni duchowo i przyodziani szatą łaski uświęcającej. Oddajemy Ci, Księże Proboszczu, parafię. Mamy nadzieję, że za łaską Bożą, uświęconą jako wspólnotę dzieci Bożych. Symbolem tej przemiany duchowej, jaka się nas dokonała, są białe stuły, które Ci teraz na powrót przekazujemy.
9. Następuje adoracja Krzyża Misyjnego przez indywidualne ucałowanie: najpierw podchodzą misjonarze, dalej duszpasterze,
służba liturgiczna, pozostali wierni.
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